
                     Skælskør Skole 18/19 

Referat: Skolebestyrelsesmøde 

Sted/ tid: Skælskør Skole, personalerummet kl. 19.00 - 2100  Dato: Mandag d. 27. august 2018 

Mødeindkalder/leder: Nikolaj Ruwald/Gitte Kjærsgaard Referat:  Claus Würtzen  

 

Referat 

Skælskør Skole 

Skolebestyrelsesmøde mandag den 27. august 2018, klokken 19.00 

Deltagere: Nikolaj Ruwald, Ann Reitan Frost, Lars H. Johansen, Peter Raagaard, Poul Kjær Sørensen, Bettina 

Steinmeier, Stine Schultz, Gitte Kjærsgaard, Mette Nielsen, Rebekka Anslev, Claus Würtzen. 

Afbud: Tanja Mikkelsen, Sussi Christensen, Thomas Jensen, Steen Larsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat | Dagsorden/referat blev godkendt. 

 

2. Budget 2018 | PKS orienterede om skolens økonomi. Bestyrelsen blev herunder gjort bekendt med 

udviklingen siden sidste møde og afgangsklassernes resultater. Såfremt skolen honorerer de krav, 

der fra ministeriets side er stillet til karakterniveauet, balancerer regnskabet. 

 

3. Hvordan præsenterer vi os for forældrene | GK oplever ofte, at forældre spørger til 

skolebestyrelsen, og hvilken kontakt man kan have med skolebestyrelsesmedlemmerne. Aktuelt er 

skolebestyrelsens medlemmer listet på hjemmeside og forældreintra – idet kontaktinfo kun 

fremgår af forældreintra. Andre skoler bruger Facebook til at præsentere skolebestyrelsens 

arbejde. Det er muligt at oprette sider, hvor det ikke er muligt at kommentere på opslag. GK 

undersøger mulighed for forward af bestyrelsesmails, og hvert bestyrelsesmedlem udfærdiger 

kort selvportræt evt. med billede. 

 

4. Skolebestyrelsesdeltagelse på forældremøder | De enkelte klasser og årgange blev fordelt på 

skolebestyrelsesmedlemmer. GK orienterer lærerne og opfordrer til at skolebestyrelsen sættes på 

årgangenes dagsorden. Deltagelse i forældremøderne giver dels forældrene mulighed for at møde 

en repræsentant og høre om arbejdet – dels kan skolebestyrelsesmedlemmet høre om, hvad der 

optager forældrene på de enkelte årgange. Mødet udfærdigede bruttoliste til et talepapir. 

 

5. Hængepartier 17/18 og indsatsområder 18/19 | GK orienterede om skolens administrative 

struktur og værdigrundlag. Herefter fik bestyrelsen en gennemgang af de områder, der er blevet 

fremhævet overfor medarbejderne. 

 

6. Kantine | GK orienterede om forsøg og muligheder i forhold til en bod/kantineordning. 

Skolebestyrelsen anbefaler, at der indgås aftale med John om en skolebod (GK). Det bliver op til 

bestyrelsen at tage stilling til sortiment på oplæg fra John. 

 



7. Bus-Torbens grund | GK fremlagde historik og visioner omkring nabogrunden. Skolebestyrelsen vil 

arbejde for, at grunden kan blive en del af Skælskør Skole. 

 

8. Meddelelser og orienteringer | Skolen har orienteret de berørte forældre om ændring i 

normeringen i forhold til inklusion. PKS gav kort en status i forhold til årets fusionsklasser. 

 

9. Eventuelt | SS anbefalede at man runder A-afdelingens morgensamlinger, da de er en rigtig god 

oplevelse. 

Der er kommunalt kursus lørdag den 27. oktober 2018. 

 

Punkter til kommende dagsordener – næste møde 24. september 2018: 

Forældrefolder 

Kontaktforældre 

Brug af computere og Chromebooks i timer og på skolen 

 

  



Bilag – talepapir til skolebestyrelsesmøder 

 


